Teme propuse pentru teza de licenta
Sistem informatic privind evidența angajaților unui gimnaziu
Elaborarea unei aplicații informatice de analiză comparativă a instrumentelor de testare automatizată a
produselor program
Proiectarea unui subsistem informatic privind calcularea tarifelor la serviciile prestate de…
Proiectarea locației WEB pentru…
Elaborarea unui sistem informatic privind mişcarea mărfurilor într-un depozit
Unele aspecte de modelare a deciziei în condiții de incertitudine
Aspecte decizionale în sistemele economice de producție
Subsistem informatic de evidenta si gestiune a bunurilor materiale destinat institutiilor tipografice
Subsistem informatic privind gestionarea comercializării produselor alimentare la o întreprindere din sectorul
alimentației publice
Sistem informatic privind evidenta comercializării produselor farmaceutice veterinare
Sistem informatic privind asigurarea cu pensii viagere
Subsistem informatic privind gestiunea stocurilor de materie prima si materiale
Aplicație informatică de gestiune a vânzărilor online de produse alimentare
Sistem informatic privind evidența angajaților unei instituții medicale
Aplicație informatică de gestiune a situației financiare a unei companii
SSI privind evidența clienților unei companii IT
Sistem informatic de management al resurselor umane
Sistem informatic privind evidența mărfurilor la întreprinderea …
Sistem informatic de evidență a creditelor în cadrul …
Sistem informatic de evidență a vînzărilor de produse
Proiectarea unui sistem informatic destinat comerţului electronic
Elaborarea unei aplicații informatice de analiză comparativă a instrumentelor de testare automatizată a
produselor program
Aplicație informatică de monitorizare a lucrărilor pe proiecte TI în cadrul companiei …
Sistem informatic de evidență a resurselor umane
Modele și metode pentru unele sisteme decizionale
Proiectarea Web-site-ului pentru compania …
Elaborarea unui site web pentru oferirea serviciilor de consultanță și proiectare a siturilor web
Sistem informatic privind evidența angajaților pentru compania …
Proiectarea Subsistemului Informatic pentru asigurãrile de persoane si de bunuri
Proiectarea sistemului de salarizare pentru …
Subsistem informatic de procesare a informatiei din domeniul …
Sistem informatic de determinare ale conturilor trezoriale și bancare a impozetelor, taxelor sau alte plăți către
bugetul Statului sau bugetele locale
SSI privind prezentarea si rezervarea locatiilor turistice
Subsistem informatic privind evidența activității personalului
SSI privind gestiunea stocurilor de marfuri
Subsistem informatic de evidență a angajaților în cadrul unei întreprinderi

Testarea automată a produselor software
Sistem informatic pentru întreprindere de reparație a tehnicii de calcul
Elaborarea unui WEB site pentru o farmacie online
Sistem informatic online de prezentare a obiectelor imobiliare
Proiectarea subsistemului informatic de evidență a reparației calculatoarelor
Sistemul information pentru depunerea documentelor electronice si rapoartelor
Proiectarea unui sistem de informatii a comertului electronic
Modelarea cibernetica, probleme si aplicaţii
Sistem informatic cu privire la gestionarea deservirii clienților în restaurant
Proiectarea unui sistem informațional pentru întreprinderi mici și mijlocii
Proiectarea unui sistem informaţional pentru întreprinderi mici și mijlocii (în baza unei baze de date)
Sistemul Informațional de căutare a tehnicii de construcție
Proiectarea sistemului automatizat de evidență a mișcării materialelor
Elaborarea sistemului informatic de evidența a personalului de conducere a primariei urbane
Elaborarea subsistemului informatic pentru înregistrarea efectuării proiectului
Proiectarea locației WEB pentru magazinul auto...
Sistem de monitorizare si control pentru serverele televiziunii …
Subsistem informatic pentru evidenta depozitelor si creditelor bancare
Elaborarea aplicației informatice pentru evidența activității de transport a companiei …
Sistem informatic pentru activitatea bibliotecară
Crearea unui portal de accesare online a filmelor
SSI privind asistarea deciziilor producătorilor în condiții de risc și incertitudine
Subsistem informatic de raportare on-line a formularelor de statistica medicala…
Sistem informatic cu privere la evidenta datelor lao intreprindere comercială
Proiectrarea locației web pentru gestiunea serviciior hoteliere
Sistem Informatic privind evidența și activitatea unui ONG
Proiectarea SI în operațiuni financiare: Rente (Plăți eșalonate)
Online Portofoliu „Cereri și oferte de joburi si servicii”

Sistemul de indicatori privind activitatea inovaţională în Republica
Comparabilitatea agregatelor macroeconomice
Analiza statistică a activităţii băncilor comerciale din Republica Moldova
Cercetarea statistică a învăţământului superior din Republica Moldova în perioada anilor …
Analiza statistică a costurilor de transport auto în RM
Motivarea alegerii specialităţii şi evaluarea la sfârşitul ciclului I licenţă
Analiza statistică a asigurărilor auto în Republica Moldova
Analiza actuarială a riscurilor specifice asigurărilor comerciale
Indicatori monetari
Armonizarea statisticii amonizarea statistică industriei Republicii Moldova la standardele europene
Analiza statistică a învăţământului preuniversitar în RM, anii …
Analiza statistică a stării mediului în Republica Moldova

Instrumente statistice de evaluare a dezvoltării regionale
Statistica ecologică în Republica Moldova. Evoluţii şi tendinţe
Modalităţi de comparare internaţională a PIB-ului Republicii Moldova
Previziunea vânzărilor în activitatea turistică
Dinamica şi mutaţiile structurale în activitatea agricolă din Republica Moldova
Cercetarea statistică privind activitatea turistică în Republica Moldova
Analiza statistică a finanţelor publice din Republica Moldova
Analiza resurselor umane ale întreprinderii

